MESAFELİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
İŞBU SÖZLEŞMEYİ LÜTFEN DİKKATLE VE SONUNA KADAR OKUYUNUZ.
İŞBU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEKLE TÜM SÖZLEŞME ŞARTLARINI KABUL ETMEKTE OLDUĞUNUZU
UNUTMAYINIZ.
1 – TARAFLAR
İşbu mesafeli araç kiralama sözleşmesi, (“SÖZLEŞME”) aşağıda kimlik bilgileri yazılı taraflar arasında,
VANNERZONE.com alan adlı internet sitesi veya mobil cihazlara indirilen uygulama üzerinden ulaşılabilen
portal (“Portal”) üzerinden elektronik olarak akdedilmiştir.
TARAF

AD/SOYAD

TC KİMLİK/VERGİ NUMARASI

KİRAYA VEREN

xxxx

xxxx

KİRACI

xxxx

xxxx

Yukarıda belirtilen taraflar işbu Sözleşme’de tek tek “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1.İşbu Sözleşme, aşağıda bilgileri verilen aracın (‘’Araç’’), Kiraya Veren tarafından Kiracı’ya kiralanmasına
ilişkin koşulları ve tarafların bu kiralama ilişkisi çerçevesindeki karşılıklı hak ve yükümlülüklerini
düzenlemektedir. Araç’ın diğer özellikleri ve Araç hakkındaki kullanıcı yorumları, VANNERZONE.com alan
adlı internet sitesi veya mobil cihazlara indirilen uygulama üzerinden ulaşılabilen portal (“Portal”) üzerinden
görüntülenebilmektedir.
ARAÇ BİLGİLERİ:
ARAÇ PLAKASI

ARAÇ MARKA BİLGİSİ

ARAÇ MODEL BİLGİSİ

xxxx

xxxx

xxxx

2.2. Kiraya Veren işbu Sözleşme ile Araç’ı işbu Sözleşme ve VANNERZONE.COM Kullanıcı ve Üyelik
Sözleşmesi’nde belirtilen ve Portal üzerinde elektronik olarak kabul ettiği hüküm ve şartlar çerçevesinde
Kiracı’ya kiraya vermeyi ve teslim etmeyi, Kiracı da kendisine kiralanan Araç’ı aynı şartlara kiralamayı ve
kira süresi sonunda Kiraya Veren’e iade etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
2.3.Taraflar, işbu Sözleşme ile Portal üzerinden kurulan araç kiralama ilişkisinin, Portal’a üye olurken kabul
ettikleri Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi'nin işbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarihi itibariyle geçerli
versiyonunun hükümlerine tabi olduğunu ve işbu Sözleşme’ye konu kiralama ilişkisi yönünden Kullanıcı ve
Üyelik Sözleşmesi, Kurallar ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir bütün olarak kendileri için bağlayıcı olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
2.4.İşbu Sözleşme ile Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri ve Kurallar arasında herhangi bir tereddüt
ve çelişki olması halinde veya Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hususlarda, işbu
Sözleşme’ye konu kira ilişki yönünden, işbu Sözleşme hükümleri taraflar yönünden kesin ve bağlayıcıdır.
3 - KİRA SÜRESİ, ÜCRETLENDİRME ve TEMİNAT
Taraflar, Araç’ın kiralanması çerçevesinde aşağıdaki şartlar ve ücretlendirme üzerinde anlaşmışlardır.
BİLGİ

AÇIKLAMA

KİRA SÜRESİ BAŞLANGICI

xxxx

KİRA SÜRESİ BİTİŞİ

xxxx

TOPLAM KİRA BEDELİ

xxxx

İŞLEM (HİZMET) BEDELİ

xxxx

EK HİZMETLER BEDELİ

0 TL

DEPOZİTO/TEMİNAT TUTARI

xxxx

EK BİLGİ

4 - TARAFLAR VE SORUMLULUK
4.1. İşbu Sözleşme münhasıran, işbu Sözleşme’nin giriş kısmında kimlik bilgileri bulunan Kullanıcılar
arasında akdedilmiş olup VANNERZONE, Sözleşme’nin tarafı olarak gösterilmediği müddetçe bu
Sözleşme’ye hiçbir sıfat altında taraf, garantör ve/veya kefil değildir.
4.2. Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki sigorta korumasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu
Sözleşme çerçevesinde Araç’ın işletilmesinden (işleten sıfatıyla), kiraya verilmesinden ve Kiracı’ya
kullandırılmasından kaynaklı olan tüm hukuki sorumluluk Kiraya Veren’e; aracın kullanımından kaynaklı tüm
hukuki sorumluluk ise münhasıran Kiracı’ya aittir. Ancak bir yargı makamı veya idari makam tarafından
VANNERZONE’nın Portal üzerindeki bir kiralama işlemiyle ilgili olarak her nam veya sıfatla olursa olsun
Taraflara ve 3. kişilere karşı sorumlu tutulması halinde, VANNERZONE’nın sorumluluğu her halükârda
Madde 3’te belirtilen kira bedeli ile sınırlı olacaktır. Bu halde de Taraflar VANNERZONE’nın, bu sebeple
ödeyeceği tüm tutarları ve uğrayacağı tüm zararları kendilerine rücu hakkına sahip olacağını kabul ederler.
4.3. Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi’ndeki sigorta korumasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Araç’ın
kullanımı sebebiyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların tazmine ilişkin sorumluk münhasıran aracı Portal
üzerinden kiralayan Kiracı’ya aittir. Herhangi bir surette Kiraya Veren’in, Araç malikinin ve/veya
VANNERZONE’nın üçüncü kişilerin bu zararlara ilişkin taleplerine istinaden sorumlu tutulmaları ve bu
sebeple herhangi bir şekilde zarara uğramaları halinde, VANNERZONE, Kiraya Veren ve araç maliki bu
zararların Kiracı tarafından tazminini talep edebilir, bu sebeple ödedikleri tutarları söz konusu zararlara
kusuruyla sebep olan Kiracı’ya rücu edebilirler.
4.4. Araç’ın bakım ve onarım sorumluluğu kiralama süresi de dâhil olmak üzere münhasıran araç maliki
ve/veya Kiraya Veren’e ait olup bu Sözleşme kapsamındaki hiçbir uygulama veya hiçbir sözleşme hükmü bu
sorumluluğun VANNERZONE’ya veya Kiracı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. İşleten sıfatı aracın
kiralama süresi boyunca da aracı kendi nam ve hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işleten
Kiraya Veren’e aittir.
4.5. Taraflar, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından ve işbu Sözleşme’ye konu kiralamadan veya buna bağlı
her nevi işlemden kaynaklı gelir ve katma değer vergileri de dahil olmak üzere her türlü vergi (damga vergisi
dahil), resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden ve bunlara ilişkin işlemlerin zamanında ve eksiksiz olarak
yerine getirilmesinden bizzat ve münhasıran kendileri sorumludur. Sözleşme’ konusu işlemler çerçevesinde
Taraflar’ın yerine getirmesi gereken vergisel yükümlülükler nedeniyle vergi idaresi tarafından
VANNERZONE aleyhine bir vergi tahakkuk etmesi ve bu vergi nedeniyle vergi ziyaı cezası veya diğer ceza
ve fer’i alacakların talep edilmesi halinde, VANNERZONE katlanmış olduğu tüm bu ödemeleri ve bu
kapsamda yaptığı tüm masrafları ilgili Tarafa rücu edebilecek olup Taraflar işbu Sözleşme’yi imzalamakla,
VANNERZONE’ya karşı hiçbir itiraz ve dava hakkını kullanmaksızın söz konusu vergi ve cezalar ile fer’i
alacakları ödemeyi ve tüm bu tutarların kredi kartlarından tahsil edilmesini kabul ve taahhüt etmektedirler.
Söz konusu yükümlülük, VANNERZONE’nın Taraflar adına vergi kanunları gereğince sorumlu sıfatıyla
ödeyeceği vergiler için de geçerlidir.
5 - SÜRE VE FESİH
İşbu Sözleşme Portal üzerinden Sözleşme’nin Taraflarca kabul edilmesi tarihi itibariyle yürürlüğe girer,
herhangi bir Tarafça feshedilene dek yürürlükte kalır. Fesih halinde, Taraflar’ın fesih öncesindeki işlem ve
eylemlerden kaynaklı hakları saklıdır. Kiralama başlangıcı öncesinde veya kiralama süresi içinde tek taraflı
fesih ve/veya iptal hallerinde Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri uygulanır.
5.1.İşbu Sözleşme ya da işbu Sözleşme’de Kullanıcı için öngörülen olan haklar ve yükümlülüklerden hiç biri,
herhangi bir şekilde ve sebeple kısmen veya tamamen doğrudan veya dolaylı şekilde temlik veya
devredilemez, paylaştırılamaz ya da bölünemez.

5.2. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün
tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu durum Sözleşme’nin diğer
hükümlerinin ve/veya söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilemez.
5.3.Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda Portal’ın işleticisi olan VANNERZONE’ya ait veritabanı
kayıtları, defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, VANNERZONE tarafından gönderilen SMS ve epostaların geçerli, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul ederler.
5.4. VANNERZONE’nın işbu Sözleşme’den kaynaklı bir hak ve yetkisinin kullanmaması veya geç
kullanması, o hak ve yetkiden feragat ettiği anlamına gelmeyecek, ilgili Sözleşme maddesinin örtülü şekilde
değiştirildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
5.5.İşbu Sözleşme tahtında ve Portal’ın kullanımıyla, telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama
makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, e-posta, kısa mesaj vasıtalarıyla gerçekleştirilen veri, ses ve
görüntülü içerikli her nevi bildirim, Taraflar’ın sistemde kayıtlı iletişim bilgileri kullanılarak yapılabilecektir. Bu
yollardan herhangi biriyle ve Portal’da kayıtlı iletişim bilgileri kullanılarak yapılan bildirimler, her halükârda
Kullanıcı’ya fiilen ulaşmış kabul edilecek ve hukuken geçerli bir bildirimin tüm sonuçlarını doğuracaktır. Aynı
hüküm, Tarafların MERNİS’de kayıtlı yerleşim adreslerine yapılacak bildirimler için de geçerlidir.
5.6.İşbu Sözleşme’den veya işbu Sözleşme ilgili tüm işlem ve uygulamalardan kaynaklı veya bunlarla ilgili
ya da bağlantılı her nevi hukuki uyuşmazlığın çözümünde, tarafların milliyetine bakılmaksızın Türk Hukuku
uygulanacaktır. Söz konusu uyuşmazlıkların halli hususunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
5.7.İşbu Sözleşme’de büyük harf ile başlayan ve özel isim olmayan tüm kelimeler, VANNERZONE Kullanıcı
ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlandıkları anlamlarıyla kullanılmış olup tanımlandıkları şekilde uygulanır ve
yorumlanırlar.
İşbu Sözleşme Taraflar arasında Portal üzerinden xxxx-xx-xx tarihinde akdedilmiştir.
KİRAYA VEREN

KİRACI

İMZA

İMZA

